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Magic
FoamCord®

Retracto

Stay-put

Comprecord

Multe căi duc la o amprentă perfectă…  
cu sistemul Gingiva Management de la Coltène/Whaledent
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Sistemul Gingiva Management 
serveşte ca bază pentru lucrări restaurative şi protetice ireproşabile din punct de vedere estetic şi menţinându-şi ca-
litatea pe termen lung. Tipul lucrării protetice, resp. restaurative, precum şi starea ţesutului necesită metode diferite 
de tratament. Printre acestea se numără printre altele: 

› deplasarea mecanică a ţesutului, care se realizează de cele mai multe ori cu fire de retracţie şi
› electrochirurgia

O pregătire bună a amprentei este baza pentru mulaje precise, care în final reprezintă premisa pentru potrivirea op-
timă a lucrărilor tehnicienilor dentari. Cu sistemul Gingiva Management de la Coltène/Whaledent vă stă la dispoziţie 
o soluţie adecvată pentru fiecare indicaţie.

› Electrochirurgie
› Fire de retracţie
› Instrumente pentru introducerea firelor de retracţie
› Gingiva Liquid
› Magic FoamCord®
› Comprecap/Comprecap anatomic

- un sistem pentru conturarea uşoară şi 
confirmată clinic a ţesutului.

Domenii de aplicabilitate:
 › reconturarea gingiei pentru restauraţii  
  perfecte din punct de vedere estetic
 › pentru accesul optim la limitele   
  subgingivale ale preparaţiei
 › controlul sângerărilor înainte de   
  amprentare
 › lărgirea sulcusului
 › expunerea dinţilor incluşi

Prin utilizarea eficientă a electrochirurgiei 
se obţine un mediu curat şi uscat pentru 
preparaţie cu acces excelent şi un proces 
de vindecare fără complicaţii. Amprenta-
rea poate fi efectuată în cadrul aceleiaşi 
şedinţe. 

Avantaje:
 › hemostază rapidă după incizii 
  chirurgicale
 › cicatrizare în mare măsură fără durere
 › traumatizare minimă a gingiei

PerFect® TCS II oferă o gamă comple-
tă de electrozi pentru diversele indicaţii. 
Medicului stomatolog îi stau la dispoziţie 
în total 8 electrozi diferiţi – toţi adecvaţi 
pentru sterilizare în autoclave.

 › sferă pentru coagulare
 › profil la 45° drept
 › profil la 45° conic
 › ansă dreaptă, rotundă
 › ansă la 45°, alungită
 › ansă dreaptă, alungită
 › ansă la 45°, romboidală („diamant”)
 › AP 1½ la 90°

Aparatul PerFect® TCS II are un mod de 
operare pentru tăiere şi unul pentru coa-
gulare, şi convinge printr-un design com-
pact şi utilizarea simplă.

Electrochirurgie



Comprecord

Stay-put
impregnat 
Stay-put impregnat combină în mod ge-
nial calitatea unui fir de retracţie împletit 
cu maleabilitatea unui fir metalic foarte 
fin. 

Stay-put impregnat:
›  opreşte repede şi eficient sângerările
›  menţine forma iniţială
›  nu alunecă
›  oferă un contrast bun faţă de gingie
›  este impregnat cu clorură de aluminiu, de 

aceea nu afectează circulaţia 

Stay-put este disponibil şi în varianta ne-
impregnată, şi poate fi opţional impregnat 
individual. 

mai întâi se plasează centrul firului în sulcus apoi începând cu centrul său firul se îndeasă 
în sulcus

Stay-put impregnat se lasă 1-3 minute în 
sulcus

Rezultatul: un sulcus larg deschis

Comprecord este un fir de retracţie tex-
turat cu bule de aer, constând din fire de 
poliester şi poliamidă.

Capacitate absorbantă excelentă
Noua tehnologie de texturare cu bule 
de aer conferă firului o structură stabilă 
şi un volum total mare, datorită căruia 
capacitatea de absorbţie este extrem de 
mare.

Manipulare uşoară
Structura sa suplă permite o manipulare 
simplă. Comprecord se poate plasa uşor 
în sulcus, fără să se destrame sau să lase 
scame. Comprecord este codificat prin 
culoare şi disponibil în mărimile extrafin, 
fin, mediu şi gros.

situaţia iniţială: sulcus închis Comprecord se îndeasă în sulcus cu un instru-
ment pentru introducerea firelor de retracţie

firul neimpregnat se lasă cel puţin 5 minute 
în sulcus

Se îndepărtează Comprecord. Sulcusul este 
acum larg deschis şi pregătit pentru mulaj.

Retracto poate fi livrat împletit sau răsu-
cit, atât impregnat (cu clorură de alumi-
niu hexahidrat), cât şi neimpregnat.

Instrumente manuale, cu două capete, 
din inox, pentru amplasarea uşoară a fi-
relor de retracţie.

Soluţie astringentă, hemostatică cu 10% 
clorură de aluminiu hexahidrat pentru 
impregnarea firelor de retracţie. 

Retracto Gingiva LiquidInstrumente pentru aplicarea 
firului de retracţie



Magic
FoamCord®

Prima spumă siliconică expandabilă pen-
tru lărgirea fără fir a sulcusului.

 › lărgeşte autonom sulcusul, fără   
  materiale sau tehnici invazive
 › nu are efect traumatizant
 › aplicare simplă şi rapidă direct în jurul  
  dintelui preparat
 › confort pentru pacient
 › nu conţine substanţe hemostatice,  
  care ar putea să contamineze   
  materialul mulajului, de aceea nu este  
  necesară nici o spălare care să   
  consume timp
 › sulcus excelent lărgit, gata pentru  
  mulaj

situaţia iniţială, sulcus închis se alege şi se probează Comprecap anatomic se aplică Magic FoamCord® în jurul dintelui 
preparat şi a gingiei adiacente

Se aşează deasupra Comprecap anatomic. 
Acesta va fi menţinut prin muşcătura paci-
entului

după 5 minute de menţinere în gură Compre -
cap anatomic şi Magic FoamCord® se pot 
îndepărta cu uşurinţă, ca o singură bucată

un sulcus larg deschis cu acces liber la margi-
nile preparate

Capsule de compresiune cu formă ana-
tomică, care datorită decupajelor semi-
circulare de pe două laturi opuse sunt 
adaptate optim la anatomia şirului de 
dinţi. 

 › opresc sângerările pe cale naturală –  
  prin compresiune
 › usucă bonturile dentare
 › creează limite de preparaţie ce pot fi  
  recunoscute cu precizie
 › datorită grosimii mici a pereţilor se  
  pot aşeza cu uşurinţă pe dinţi  
  învecinaţi
 › suprafaţa regulată a bazei oferă  
  pacientului o suprafaţă optimă de  
  muşcare
 › datorită suprafeţei netede de   
  muşcare presiunea muşcăturii se   
  transmite cu precizie pe mediul de  
  retracţie

Materialul este întărit complet după 5 minute.  
Expandarea maximă a Magic FoamCord® este 
de 160 %.

5 min



Informaţii pentru comandă:

Aparatul PerFect® TCS II
1 × sistem PerFect® TCS II Tissue Conturing
3 × piese de mână sterilizabile pentru electrozi (S7010A)
1 × cablu de conectare (S6008A sau S6008CE)
1 × suport piesă de mână (S7001)
1 × pedală (S5005)
1 × electrod de comandă şi set de cabluri (S204 sau S204CE)
1 × instrucţiuni video clinice
1 × manual de utilizare 

Execuţie:      REF 
110 V      S8100 
115 V      S8115 
230 V CE     S8230 CE 
230 V CE UK     S8230 UK 
240 V      S8240 

Accesorii      REF 
Electrod neutru    S204 CE
Întrerupător cu pedală   S5005
Conector cablu    S6008A CE
Suport pt. piesa de mână   S7001 

Piese de mână pt. electrozi   REF 
Set complet cu 8 piese de mână pt. electrozi S6010A
Set cu 3 electrozi
S6011A, S6012A, S6015A   S7010A
2 × sferă coag.    S6011A
2 × profil la 45 de grade, drept  S6012A
2 × profil la 45 de grade, conic  S6013A
2 × ansă dreaptă, rotundă   S6014A
2 × ansă la 45 de grade, alungită  S6015A
2 × ansă dreaptă, alungită   S6016A
2 × ansă la 45 de grade, „Diamant“  S6017A
2 × AP 1½, la 90 grade   S6018A 

Stay-put   Neimpregnat  REF
extrafin   183 cm  521 000
fin  183 cm  521 001
mediu  183 cm  521 002
gros  183 cm  521 003 

Stay-put   Impregnat
extrafin   183 cm  521 020
fin  183 cm  521 021
mediu  183 cm  521 022
gros  183 cm  521 023

Comprecord
extrafin   225 cm  515 000
fin  225 cm  515 001
mediu  225 cm  515 002
gros  225 cm  515 003 

Retracto Braided (împletit) 
Impregnat
fin   225 cm  510 001
mediu  225 cm  510 002
gros  225 cm  510 003 

Retracto Braided   Neimpregnat
extrafin  225 cm  511 000
fin  225 cm  511 001
mediu  225 cm  511 002
gros  225 cm  511 003 

Retracto Twisted (răsucit)   
Impregnat
fin   225 cm  522 001
mediu  225 cm  522 002
gros  225 cm  522 003
 
Retracto Twisted   Neimpregnat   
extrafin 225 cm 523 000
fin 225 cm 523 001
mediu 225 cm 523 002
gros 225 cm 523 003 



Comprecap anatomic   REF
Set
Mărimi 1/3/5 120 buc. 531 299 

Mărimi individuale 
1 120 buc. 531 201
3 120 buc. 531 203
5   60 buc. 531 205 

Comprecap 
Set
Mărimi 1/3/5 150 buc. 530 000 

Mărimi individuale 
1  120 buc.  530 008 
1  600 buc. 531 008 
3  120 buc.  530 010 
3  600 buc.  531 010 
5  60 buc.  530 014 
5  400 buc.  531 014 

Instrumente pentru aplicarea  
firului de retracţie   REF
neted  1 buc.  520 000
zimţat 1 buc.  520 001 

Gingiva Liquid 
10 ml   524 000 

Magic FoamCord 
Intro Kit   6735 
2 × cartuşe de 50 ml 
30 × MT/YELLOW/CLEAR/WHITE/69/S*
30 × Oral Tips yellow
45 × Comprecap anatomic 

Refill (rezervă) 
2 × cartuşe de 50 ml  6737 

Accesorii 
MT/YELLOW/CLEAR/WHITE/69/S*  6550 
Oral Tips yellow   6555 

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG 
Raiffeisenstrasse 30 
89129 Langenau/Germany 
Tel. +49 (0)7345 805 0 
Fax +49 (0)7345 805 201 
productinfo@coltenewhaledent.de 

Coltène/Whaledent AG 
Feldwiesenstrasse 20 
9450 Altstätten/Switzerland 
Tel. +41 (0)71 757 53 00 
Fax +41 (0)71 757 53 01 
office@coltenewhaledent.ch 
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www.coltenewhaledent.com
© 2007 Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway 
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
productinfo@coltenewhaledent.com

Pentru continuarea fără probleme a tratamentului vă stau la dispoziţie materialele  
excelente din gama AFFINIS® pentru un mulaj precis.

Solicitaţi materiale informative sau vizitaţi-ne prin Internet: www.coltenewhaledent.com

* MT = vârf pentru amestecare
S = drept


